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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العادلني، والصالة والسالم على دمحم وآلو الطيبني الطاىرين سيما خليفة هللا يف األرضني، واللعنة 

 الدائمة على أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(292) 

ُز اْسٌم ِلْلَمْأُكولِ )): عليو السالمداللة قولو   ملوضوع لو خاصعلى ان ا ((اْْلُب ْ
َعْن  عليو السالمَعْن ِىَشاِم ْبِن اْْلََكِم أَنَُّو َسَأَل َأََب َعْبِد اَّللَِّ )): عليو السالمكما ميكن االستدالل أيضاً بقولو 

ُ ُمْشَتق  ِمْن ِإَلٍو وَ قَاَل فَ َقاَل ِل ََي ِىَشاُم ا ؟اَّللَُّ ِمَّا ُىَو ُمْشَتق   ،اْشِتَقاِقَهاَأْْسَاِء اَّللَِّ وَ  َلوُ َّللَّ يَ ْقَتِضي َمْأُلوىاً َوااِلْسُم  اْْلِ
ُر اْلُمَسمَّى َفَمْن َعَبَد ااِلْسَم ُدوَن اْلَمْعََن فَ َقْد َكَف َر َوَمْ يَ ْعبُ ْد َش ْي اً َوَم ْن َعبَ َد ااِلْس َم َوالْ  َمْع ََن فَ َق ْد َكَف َر َوَعبَ َد َغي ْ

  ؟يُد َأ َفِهْمَت ََي ِىَشامُ اثْ نَ نْيِ َوَمْن َعَبَد اْلَمْعََن ُدوَن ااِلْسِم َفَذاَك الت َّْوحِ 
َها ِإََلاً وَ   قَاَل فَ ُقْلُت زِْدِن قَاَل ِإنَّ َّلِلَِّ ِتْسَعًة َوِتْسِعنَي اْْساً فَ َلْو َكاَن ااِلْسُم ُىَو اْلُمَسمَّى َلَكانَ  َلِك نَّ ُكلُّ اْسٍم ِمن ْ

 ُرُه ُكلَُّها َغي ْ َلْيِو ِِبَِذِه اْْلَْْسَاِء وَ اَّللََّ َمْعًَن يَُدلُّ عَ 
ُز اْسٌم ِلْلَمْأُكوِل وَ ََي ِىَشاُم ا ِْ ِرَِ َأ َفِهْم َت ْْلُب ْ اْلَماُء اْسٌم ِلْلَمْشُروِب َوالث َّْوُب اْسٌم ِلْلَمْلبُ وِس َوالنَّ اُر اْس ٌم ِلْلُم

ُ ََي ِىَشاُم فَ ْهمًا َتْدَفُع ِبِو َوتُ َناِضُل ِبِو َأْعَداَءََن َواْلُمتَِّخِذيَن َمَع اَّللَِّ َجلَّ وَ  َرُه قُ ْلُت نَ َعْم قَاَل فَ َق اَل نَ َفَع َ  اَّللَّ َعزَّ َغي ْ
ووجهو االسهتدالل  (1)((ِبِو َوثَ ب ََّتَ  ََي ِىَشاُم قَاَل ِىَشاٌم فَ َو اَّللَِّ َما قَ َهَرِن َأَحٌد ِف الت َّْوِحيِد َح ىَّ ُقْم ُت َمَق اِمي َى َذا

 الكلهههي الطبيعهههي الههههى  ااهههو زهههاىر يف ان اخلبههه  اسهههم ابلروايهههة علهههى ان ادلوضهههوو لهههو خهههاا وىهههو األ هههرا  اخلارجيهههة ال
ه خالفوالتقدير  ،للمأكول افسو ال ااو اسم دلفهوم ادلأكول  ؛يف ذله  يق ألجلهو اه ٌ األصل، بل ىهو بلاهام  ها س 

صههرييف يف ان عبهها ة اعههو فعههاب كفههر وعبهها ة االسههم وادلسههمى اههرك بههل  هه  عبهها ة ادلسههمى  عليههو السههالم ههان اإل ههام 
ة  فهههوم هللا أي  فهههوم واجهه  الوجههو  أو  فهههوم اخلههالق  ااههو كفههر واههرك  ادلههرا  قطعههاً ىههو عبهها وىههو هللا فعههاب ولههي 

اْْلُب ْ ُز اْس ٌم  ))بل ادلرا  ىو اف  الواقع اخلارجي للخالق والرازق والرب أي هللا فعاب، وىنا يستشهد اإل هام بهه ،أيضاً 
وىهو زلهال  ،اسهتداللو ثاالهو دلفهو و له م اقها الضهرر ور    لو أرا  ااو اسم للكلي الطبيعي للمأكول أو  ((ِلْلَمْأُكولِ 

كما اا  ابلفطرة فرى ان اخلب  اسم للمأكول افسو ال دلفهو و كهل  أعاء هللا فعاب ااو:  بل ادلرا   عليو السالم نو 
رك أو  وااو    عبا ة اف  هللا ال اعو )وال  فهو هو وإال  ااهو كعبها ة اعهو اه ،ىي أعاء هلل فعاب افسو ال دلفهو و

 كفر(  تدبر جداً.
 الوضع خاص واملوضوع لو خاص ِف أْساء اْلجناس تتميم:

وقد سبق: )الااين: أن الوضع خاا وادلوضوو لو  يها خاا، وقد فصور الواضع مجيع األ را  علهى وهو الوجهو  
                                                           

 .78ا 1طهران، ج –ثقة اإلسالم الكلي ، الكايف،  ار الكت  اإلسال ية  (1)
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فهرق الواضهيف بهني اجلميهع اإلمجايل ال على وو الكلي ثعىن أاو فصور مجيع األ را  )ال اجلا ع بينها ليكهون الكلهي، لل
واجلا ع( بناو القضية احلقيقية، بناو إمجايل،  وضع لفظ اإلاسان آلحا ىا،  كمها أاهو لهو فصهور ىهها الوليهد وذاك 

 إاو قد يتصهور اجلها ع كالوليهد ابدلشهفى اليهوم  ،والاالث ادلولو ين مجيعاً يف ادلشفى  قال وضعت لكل  نهم اسم زيد
صور ىها وىها وذاك، أي يتصور اآلحا  بدون جا ع، وىو ادلسمى ابجلميع والهي يقابل  ااًل وقد ال يتصوره بل يت

ولي  مجيعاً وإن ااطبق على اجلميع، لكن اجلميع ثا ىو ىو  جا عٌ  ،اجملموو ويقابل الكلي واجلا ع،  إاو ثا ىو ىو
أسههاايد الكتههاب  ااههو إمجههايل ولههي    مجيههع  تههدبر، أو  قههل يتصههور الاالثههة بوجههو  امجههايل،  هههو كههالتوثيق اإلمجههايل لكههل

كليههاً،  ههادلعىن ادلتصههور حينصههٍه خههاا إذ ىههو كههل واحههد  ههنهم ولههي  كههل واحههد  ههنهم وال مجههيعهم كليههاً وادلوضههوو لههو 
 .(1)خاا أيضاً(

 الفرَو بني )اجلميع( و)اجلامع( و)اجملموع(
وىهههههي )اجلميهههههع( و)اجلههههها ع(  ،ههههههاوالفهههههرق بين ادلفهههههاىيم الاالثهههههة اآلفيهههههةو  يهههههد فوضهههههياو يتوقههههه  علهههههى بيهههههان  عهههههىن 

 و)اجملموو(، ا ا اجلميع واجلا ع  ه:
إب كهههل  هههر   هههر  يف زهههرف اجتماعهههها، أي ااهههو ال يشههه  إب الكلهههي الطبيعهههي  عهههر ًى عهههن  شههه   )اجلميهههع( هههأواًل: 

كه   شخصافو الفر ية بل  عها  قول  )مجيع العلماء( يش  إب أحا ىم مجيعاً أي إب كل  ر   ر   هنهم وذله  ع
)اجلا ع(  ااو يش  إب الكلي الطبيعي  عر ًى عن اخلصوصيات الفر ية  قوله  )العها ( يشه  إب افه  الطبيعهة  ون 

لهو أخههه اجلميهع بشهرت االجتمهاو دلها صهدق علهى زيهد ااههو   ؤلاهويف زهرف اجتماعهها  ا ها قولنهااخلصوصهيات الفر يهة، 
 .)أكرم العلماء( و  يكن اواللياً وأقل أكار استقاللياً  ال ودلا حصل اال تاال إال إبكرام اجلميع يف   ن أ را ه

وىههو اجلهها ع بههني األ ههرا  وىههو  –اثايههاً: ان )اجلميههع( ال ينطبههق بنفسههو علههى األ ههرا  عكهه  )اجلهها ع(  ههه)اإلاسان( 
زيههد  ينطبهق بنفسههو علهى زيهد، كمها ااههو ينطبهق علهى عمههرو ا ها )مجيهع العلمهاء(  ااههو ال ينطبهق علهى –الكلهي الطبيعهي 

 العا ، أو على عمرو العا  ألاو لي  مجيع العلماء بل أحدىم.
اثلاههاً: ان )اجلميههع( يتوا ههق  ههع العههام كههاجلمع اصلههى إال ااههو اهه  يف العمههوم، و)اجلهها ع( يتوا ههق  ههع ادلطلههق، و ههن 

 الفرق االرفكازي بل وادلصطليف بينهما يعرف الفرق بني اجلميع واجلا ع أيضاً.
و  شهه  إب العلههة الصههورية كالضابههة  ههال ىههي كلههي طبيعههي )أي  ههن حيههث ااطباقههها علههى أاهه ار ا هها )اجملمههوو(  ههه

 ىهي ىهه الضابة، وا ا  ن حيث  رر صدقها على غاابت كا ة  هي كلي طبيعي( وال ىي مجيع األا ار  قط بل
  ع العلة الصورية إذ مجيع األا ار لو كاات  تناثرة يف الفضاء  ليست غابة أصاًل.

                                                           

 (.092راجع الدرس ) (1)
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 حتليل معَن ان الوضع واملوضوع لو خاصان ِف أْساء اْلجناس
وعلى أي  لي  الكهالم إال عهن اجلميهع واجلها ع ولهي  عهن اجملمهوو  نقهول: ااهو ميكهن القهول ابن أعهاء األجنهاس  

عهن األعهالم الشخصهية ثبوت  هرق لهو كش ر وبقر وأسد وغ ىا: الوضع  يها خاا وادلوضوو لو خاا، لكن  ع 
أي الوضهع خهاا لل ميهع  يف أعهاء األجنهاس وحهده، وا ها جل ئهي إمنها ىهو األعالم الوضع وادلوضوو لو  يفان  وىو:

للكلهههي  ولهههي  الوضهههعوادلوضهههوو لهههو اجلميهههع أيضهههاً أي األ هههرا  اخلارجيهههة يف زهههرف اجتماعهههها ادلعهههىن ادلتصهههور اجلميهههع 
  فهو ها ادلوجو  يف الهىن.وال ادلوضوو لو ىو الطبيعي ادلقشر  نها 

 تالف مراحل الوضع واالستعمال، بيننا وبني املشهوراخ
وادلشهور ىو اانا اقول بوجو   رحلتني وادلشهور يقولهون بوجهو  أربهع  راحهل:   ا اقولوبعبارة أخرى: الفرق بني 

 .(1)أربعة مث االستعمال ىناك  راحل  هم يقولون ااو يف عملية الوضع
 .(0)ل  وفل األول: ان الواضع رأى أو فصور ىهه الش رة وف

وكمفههوم كلهي  الاااية: مث ااو عر اىها عهن اخلصوصهيات الفر يهة وقشهرىا وااته و اجلها ع  تصهورىا يف ذىنهو كموضهوو
 .صاحل لالاطباق على كا ين

 الاالاة: ااو وضع لفظ الش رة ذلها ادلفهوم = اجلا ع = الكلي الطبيعي = ادلعر ى عن اخلصوصيات.
 ستعمل اللفظ يف ىها ادلفهوم الهى  كمرآة لؤل را  اخلارجية.الرابعة: ااو حني االستعمال ي

أ ها وههن  نقههول: ابدلرحلههة األوب بهدون الااايههة، وبتضهه  الاالاههة والرابعههة  هع فعههديلها: وحاصههلها ااههو رأى )أو فصههور( 
 وضهع لفهظ مث)أو ا رة واحدة وفصور  عها أ را اً أخرى، ال ااهو قشهرىا وااته و اجلها ع(  ىهه الش رة وفل  وفل .

أيضهاً اسهتعمل  كمها اانها باارة، أي بدون فوسهيط التقشه  وفصهور اجلها ع ووضهع اللفهظ لهو،   لؤل را  اخلارجيةا رة 
 ا رة يف األ را  اخلارجية  باارة  ون فوسيط ادلفهوم واعتباره  رآة.لفظ 

و ا ذى  إليهو  ،: كالمها ممكن  ا ذكرهاه، بل أقولال أقول: بعدم إ كان  ا ذى  إليو ادلشهور، وال أقول بتعني  
ادلصلاة وادلفسدة  حا لادلشهور أكار  ؤواة  هو اصتاج للدليل خاصة  ع إ كان  ا ذكرهاه وو ائو ابدلقصو  لكون 

 وادلطلوب ىو األ را  ال  فاىيمها الهىنية.
 كيفية الربط بني الوضع واْلفراد اْلارجية
 اخلارجية، إذا   يتوسط ادلفهوم؟ ال يقال:  كي  يقع الربط بني الوضع واأل را 

 الوليهدزيد ذلها الوليد، بني الوضع وىهها كوضع إذ يقال: أواًل: اقضاً اباو كي  يقع الربط يف األعالم الشخصية  
                                                           

 ال خيفى ان ادلراحل أكار، لكن اقتصرها على  ور  اخلالف والباث. (1)
 دة  قط.ويكفي ان يرى أو يتصور ا رة واح (0)
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 .خاابوضعو لو وان الوضع خاا وادلوضوو لو  صرحوا ع اهنم 
 هالالزم حلهو  لسهفياً وإال  هان قهول ادلشههور اثاياً: حاًل: ابن يف أصهل  سهألة ربهط الوجهو  الههى  ابخلهارجي  اهاً 

رلههر  فطويههل للمسههها ة إذ إذا ا تنههع ربههط الوضهههع ابلفههر  اخلههارجي ا تنهههع ربههط ادلفهههوم ادلنتههه و ابأل ههرا  اخلارجيههة أيضهههاً، 
 لفرر ان الهىن واخلارج  ن عادلني.

ل ابن الهههىن  ههن  رافهه  اخلههارج واحلههل العههام: ا هها ابلقههول ابن العلههم إضهها ة إاههراقية، أو إضهها ة  قوليههة، أو ابلقههو 
عادلني  نفصلني لناتاج إب الربط حىت على القهول ابن العلهم ىهو الصهورة احلاصهلة  هن الشهي لهدى العقهل  ليسا  ن 

 كون أحدمها  ش اً لآلخر  تدبر فعرف.حينصٍه   ااو ميكن  ،الكيفية النفسية أو ابو ذل و 
 كلي ال العام املصطلحاملراد ب )العام( ِف الوضع واملوضوع لو عام، ال

 أو فوسهع أو ابصهطالآ آخهر افضيف مما ذكرهاه ان فسمية ادلشهور به)الوضع عهام وادلوضهوو لهو عهام( رلهاز إلفات:
القههههول: الوضههههع كلههههي  وعليههههو كههههان األوب ،إذ ال يريههههدون العههههام ادلصههههطليف )كههههاجلمع اصلههههى  ل( بههههل يريههههدون ادلطلههههق

وادلوضههوو لههو كلههي، و ههع الدقههة يف ىههها التضيهه  يف التسههمية يتضههيف وجههو  هها وادلوضههوو لههو كلههي أي ادلعههىن ادلتصههور كلههي 
را ة وأن إذكرهاه آافاً  هن الفهرق بهني الوضهع اخلهاا وادلوضهوو لهو اخلهاا يف األعهالم الشخصهية ويف أعهاء األجنهاس 

بههل ادلصههطليف مههوم الع  هها يقابههل (1)يف األخهه  ال ينفههي كههون الوضههع وادلوضههوو لههو خاصههاً إذ   يقصههد بههومجيههع األ ههرا  
 قصد بو ااو وضع لؤل را  اخلارجية  باارة  ون فوسيط  فهوم  نت و كلي..  تدبر جيداً.

 صلى هللا على دمحم وآلو الطاىرينو 
 

ْل ِمْن ََي َجاِبُر اْسَتْكِثْر ِلنَ ْفِسَ  ِمَن اَّللَِّ َقِليَل الرِّْزَِ ََتَلُّصاً ِإََل الشُّْكِر َواْستَ ْقلِ )): عليو السالمقال اإل ام الباقر 
 نَ ْفِسَ  َكِثرَي الطَّاَعِة َّلِلَِّ ِإْزرَاًء َعَلى الن َّْفِس َوتَ َعرُّضاً ِلْلَعْفوِ 

ِف َخاِلِص اْلَعَمِل ِمْن َواْدَفْع َعْن نَ ْفِسَ  َحاِضَر الشَّرِّ ِبَاِضِر اْلِعْلِم َواْستَ ْعِمْل َحاِضَر اْلِعْلِم ِبَاِلِص اْلَعَمِل َوحَتَرَّْز 
َِ اْْلَْوفِ َعِظيِم الْ  َة الت َّيَ قُِّظ ِبِصْد ِة الت َّيَ قُِّظ َواْسَتْجِلْب ِشدَّ  َغْفَلِة ِبِشدَّ

ََّ ُُمَازََفَة اَْلََوى ِبَداَلَلِة اْلَعْقِل َوِقْف ِعْنَد َغَلبَ  ِة اَْلََوى َِبْسِِتَْشاِء اْلِعْلِم َواْحَذْر َخِفيَّ الت ََّزيُِّن ِبَاِضِر اْْلََياِة َوتَ َو
  ((ءْبِق َخاِلَص اْْلَْعَماِل ِليَ ْوِم اجْلََزاَواْست َ 

 .072حت  العقول: ا

                                                           

 به)اخلاا(. (1)


